
 
 

 
 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว  

เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564 

................................................................................ 
  การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ขาดจริยธรรม  และการใช้ยาที่
ไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเกินจำเป็น  ราคาแพงเกินควรเป็นปัญหาส่วน
หนึ่งของการเข้าถึงยาที่จำเป็นของผู้ป่วย  และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  การส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรมได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยขน์ทับซ้อนในรูปแบบ
ต่างๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝงในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เงินตอบแทน  ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น  การส่งเสริมการขายในกระบวนการจัดซื้อจัดหา  
ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว  กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย  
ทำให้บุคลากรสาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้เป็นสิทธิที่พึงได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้  โดย
มิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  ธรรมาภิบาลของระบบยาและระบบสุขภพโดยรวม 
  กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้สั่งใช้ยา  ผู้
ประกอบวิชาชีพ  และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา 
  สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้ศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา  ตามสิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเมื่อเดือนมิถุนายน  2560  พบว่าหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2557  เกือบทุกหน่วยงาน  และพบอีกว่าประเด็นเงินบริจาคของ
บริษัทยา  หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ  พ.ศ. 2526  และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2536  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด  
แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และจากการ
สอบสวนของ  สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พบการกระทำในลักษณะเป็นกระบวนการที่โยงใยเป็น
เครือข่ายการทุจริตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ  กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล  และกลุ่ม
บริษัทจำหน่ายยา  นอกจากนี้  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีประเด็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
การกระทำความผิดในกระบวนการเบิกจ่ายยา  3  ประเภท  คือ  การสวมสิทธิ  การยิงยา  และการช็อปปิ้งยา  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญการการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ  ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงระบบ 
1.1 เสนอให้ผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational  Drug  Use: RDU) ซ่ึง 

เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์คำนึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการตัดสินใจ
จ่ายยามากกว่าคำนึงถึงประโยชน์จากบริษัทยา 

1.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อยา 



ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล 
1.2.1 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน  

(standard)  ระยะเวลาในการส่งมอบ  (time)  การให้บริการ  (service)  และราคา  (price) ประกอบการตัดสินใจ 
1.2.2 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทคู่ค้าในร่างขอบเขตของ 

งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term  of  Reference)  ให้บริษัทคู่ค้าต้องปฏิบัติตามกลักเกณฑ์
ตามมาตรา  176  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2561  และมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมแก่พนักงาน  โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพต่อราคา (price  performance) 

1.2.3 ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ยาแห่งชาติกำหนด 

1.3 ให้เพ่ิมความเข้มงวดของระบบตรวจสอบภายใน  ทั้งในระดับสถานพยาบาลและระดับ 
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพยาบาล 

2. ข้อเสนอแนะเชิงภารกิจ 
2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด 
2.2 ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายยา 

2.2.1 ให้สภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข  จัดให้มีเกณฑ์จริยธรรมใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายยา  และการสั่งจ่ายในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.2 ให้เกณฑ์จริยธรรมเป็นกลยุทธ์เสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุม 
ค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล 

2.3 ปลุกจิตสำนึกของบุคลกรที่มีความเกี่ยวข้อง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

2.3.1 ให้หน่วยงานต้นสังกัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้ 
บุคลากรทราบ  และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรม 

2.3.2 ให้สถานพยาบาลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมการ 
ส่งเสริมการขายยา  และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้ประชาชนได้รับทราบในรูปแบบของสื่อที่มีความเข้าใจง่าย  
สร้างเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยบุคลากรในสถานพยาบาลและประชาชน  ทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบการส่งเสริม
การขายยา  และการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงมีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งข้อมูลการกระทำผิดให้แก่
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง 

2.4 การสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในที่เหมาะสมของภาคเอกชน  เพ่ือป้องกันการส่งเสริม 
การขายยาที่ไม่เหมาะสม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว   จึงออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อที่ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง  แนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2564’’ 

 ข้อที่ 2 ในประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนา
แก้วเป็นต้นไป 

  ข้อที่ 3 ในประกาศนี้ 

 “หน่วยบริการ”  หมายความว่า  หน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 



 “เกณฑ์จริยธรรม” หมายความว่า  เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข 

 “ธรรมาภิบาลระบบยา” หมายความว่า  การบริหารจัดการระบบยาที่ดี  ตั้งแต่การคัดลเลือกจัดหา 
กระจายการใช้ยา  และการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบเมื่อวันที่  24  เมษายน  
2555 

 “ยา” หมายความว่า  ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ  และวตัถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

 “เวชภัณฑ์มิใช่ยา” หมายความว่า  วัสดุการแพทย์  วัสดุทันตกรรม  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดุเอกซเรย์  วัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์  และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 

 “การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า  การที่ผู้ขายต้องการให้ ข้อมูล 
ข้อความ การชักชวน  จูงใจหรือการกระทำด้วยวิธีอ่ืนใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้  การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 “การโฆษณา” หมายความว่า  การกระทำไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 “ข้อความ” หมายความว่า  เรื่องราวหรือข้อเท็จจริง  ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของตัวอักษร  ตัวเลข  
ภาพ  ภาพยนตร์  แสง  เสียง  เครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นใด  ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง  หรือโดย
ผ่านวิธีการหรือสื่อใดๆ 

 “ของขวัญ” หมายความว่า  ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน  ส่งของ  ของชำร่วย  ที่บริษัทยาหรือ
เวชภัณฑท์ี่มิใช่ยา  มอบให้แก่บุคคลเพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

 “ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า  ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจกแก่
บุคคล  ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก  โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย (กรณีที่นำตัวอย่าง
ยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยามาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดหา) 

 “ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า  และให้หมายความรวมถึง
การลดราคา  การรับความบันเทิง  การรับบริการ  การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันหรือการอ่ืน
ใดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคำนวนเป็นเงินได้  หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้  ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 กำหนด 

 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า  เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ ของขวัญกันให้
หมายความรวมถึงโอกาศในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ  การต้อนรับ  การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

 “ผู้สั่งใช้” หมายความว่า   เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการ
สาธารณสุขอ่ืน  ที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

 “ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ทันกรรม เภสัช
กรรม การพยาบาล  เทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  การแพทย์แผนไทย  การสาธารณสุขชุมชน และผู้ประกอบ
วิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 



 “ผู้แทนบริษัทยา” หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หมายความว่า  ตัวแทนของบริษัทยา
และบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือนำเสนอข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยา 

 “บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา” หมายความว่า  บริษัท  บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  นำเข้าและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ  สมาคม  องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้  รวมถึงองค์การเภสัชกรรม 

 “ผู้บริหาร” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำนาจสั่งการในการ
คัดเลือก  จัดซื้อ  จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

 “ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า  กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่คัดเลือก  เสนอ  จัดหา  หรือ
ดำเนินการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

 “บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดหา” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตำแหน่งหรือที่ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

  ข้อที่ 4  ให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  และหน่วยบริการ  ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับที่  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 

ไว้ในที่เปิดเผย  ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 

(2) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ 

จริยธรรรมฉบับนี้ 

(3) นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบยา  ปลูก  และปลุก 

จิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้  ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม 

  

หมวดที่ 1 

ผู้สั่งใช้ 

------------------------- 

 ข้อ  5  ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ  ค่าพาหนะเดนิทางและ 

ค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น  และเงินที่เป็นทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

(2) ของขวัญ  ของที่ระลึก  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงคู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่ 

(2.1) สิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ  หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควร  ตามปกติ 

ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่  หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป  หรือตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 

      (2.2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย  ให้ได้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 



 ข้อ  6  ผู้สั่งต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใดๆ ต่อ
สาธารณชนในเชิงธุรกิจ 

 ข้อ  7  ผู้สั่งใช้ต้องไม่รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการไป
ประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน  ทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ 

  ข้อ  8  ผู้สั่งใช้ต้องเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยขน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
นั้นในสถานะใด  เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณุโดยการพูด  การเขียน  หรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทางวิชาการ 

 ข้อ  9  ผู้สั่งใช้  สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย  โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับ
ดูแลของหน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

 ข้อ  10  ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน  ผู้สั่งใช้ต้อง
คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน  โดยผ่านระบบกำกับดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วน
ราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้ 

 ข้อ  11  ผู้สั่งใช้ต้องสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา 

หมวด  2 

ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ 

------------------------------- 

 

 ข้อ  12  ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้เป็นตามเกณฑ์
จริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง  และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้  
และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษาไว้ในที่เปิดเผยให้บุคลากรรับทราบ 

 ข้อ  13 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ  ต้องกำหนดนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่กำหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกบริษัทยา
หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจากการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได ้

ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือ 



หน่วยบริการ  เช่น  การกำหนดบริเวณและกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ทำกิจกรรม  เกณฑ์การรับสิ่งสนับสนุนของส่วน
ราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  การห้ามจัดกิจกรรมที่มีโฆษณาแอบแฝง  ดังนี้ 

   (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ดำเนินกิจกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด 

   (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นการส่วนตัวเว้นแต่เป็น
การให้แก่หน่วยงานโดยกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แกส่่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ 

   (5.3) ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อ
ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

   (5.4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ  ต้องจัดให้มีระบบการบริการความเสี่ยงด้านทุจริต ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบควบคุมภายใน  อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ  14  ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด 1 โดย
เคร่งครัด 

หมวด  3 

เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยา 

------------------------------- 

 ข้อ  15  เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา  การจ่าย
และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  ปฏิบัติตามเกณฑจ์ริยธรรมฉบับนี้  โดยดำเนินการ  ดังนี้ 

(1) ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม  เช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในหมวด  1   โดยเคร่งครัด 

(2) ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและระบบที่กำหนด  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และไม ่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(3) จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 

คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอ่ืนที่มี
หน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยบริการหรือหน่วยงานโดยไม่กีดกันบริษัทใด
บริษัทหนึง่  หรือมุ่งหวงัเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  

 ข้อ  16  ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสาร  แผ่นพับ  แผ่นป้าย  หรือสื่อชนิดอ่ืนใดที่มีเนื้อหา
เชิงโฆษณาอวดอ้าง  หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน 

หมวด  4 

ส่วนราชการ  หน่วยงาน  หน่วยบริการ 

--------------------------- 

 ข้อ 17 กำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ  และบริบทของส่วนราชการ  
หน่วยงาน  หรือหน่วยบริการ  โดยมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์จริยธรรมฯ  และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรติดไว้ใน
ที่เปิดเผยให้แก่บุคลากรรับทราบ 

 ข้อ  18  ดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาล และปัองกันมิให้มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 



(1) การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  เพ่ือให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่กำหนด 

(2) การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวง  ระเบียบ  และที่ออกตามความในพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถนำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จำหน่ายมาพิจารณาประกอบการ
คัดเลือกบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาก็ได้  และต้องจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยราคาสุทธิ 

(3) การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาจาการซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ต้องไม่เป็นการหารายได้ใน 

ลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท 

(4) การรับและการสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  ไม่มุ่งหวังเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน 

(5) การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในส่วนราชการ  หน่วยงาน  หรือ 

หน่วยบริการ  ดังนี้ 

   (5.1) อนุญาตให้ผู้แทนบริษัทยา  พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ดำเนินกจิกรรม
ตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด 

   (5.2) ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเป็นการส่วนตัว  เว้นแต่เป็น
การให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ  โดยให้กำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน 

   (5.3) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของ
ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาหรือการอ่ืนใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง 

  (6) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  เพ่ือจัดประชุมวิชาการโดยรับ
การสนับสนุนงบดำเนินการ  วิทยากร  หรือข้อมูลวิชาการจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้รับได้แต่ต้องเปิดเผย
การสนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง 

 (7)  การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไประชุม  สัมมนา  อบรม  ดูงาน
หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  กระทำได้เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 

   (7.1) เป็นการประชุมอบรมทางวิชาการอันก่อประโยชน์ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
หรือหนว่ยบริการ และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพ่ือส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

   (7.2) ให้รับการสนับสนุนในนามส่วนราชการ  หน่วยงานหรือหน่วยบริการให้ส่วนราชการ  
หน่วยงานหือหน่วยบริการ  จัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุม 
สัมมนา  อบรม  ดูงาน  หรือบรรยายทางวิชาการ  ทั้งในและต่างประเทศ  โดยให้รับการสนับสนุนได้เฉพระค่าเดินทาง  
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  และค่าที่พักสำหรับตนเองเท่านั้น และจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของ
การดูงาน การประชุม  หรือการบรรยายทางวิชาการ 

หมวด  5 

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาและผู้แทนบริษัทยา 

หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

---------------------------------------- 
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